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Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Suomen Monikkoperheet ry kiittää mahdollisuudesta lausua esitykseen. Järjestö haluaa 

lämpimästi kiittää esityksestä, jonka mukaan kaksosten isän (puolison) isyysvapaata 

pidennetään 18 arkipäivää, kolmosten isän (puolison) kolmannen lapsen isyysvapaata 18 

arkipäivää ja nelosten isän (puolison) neljännen lapsen isyysvapaata 15 arkipäivää. Mikäli 

äitiysrahakauden pituus myöhemmin muuttuu, tulee tällöin vastaavasti korjata myös 

nelosten isän (puolison) isyysvapaakauden pituus vastaamaan kaksos- ja 

kolmosperheiden isien (puolisoiden) isyysvapaan pidennyksen pituutta.  

 

Haluamme kiittää myös seuraavista esityksistä: kaksi lasta kerralla adoptoivan isän 

(puolison) isyysvapaan 18 arkipäivän pidennys, muut adoptioperheiden yhdenvertaisuutta 

edistävät muutokset sekä lapsesta / lapsista yksin huolehtivan äidin 

vanhempainrahaoikeuden pidennys siten, että monikkolapsista yksin huolehtiva äiti on 

jatkossa oikeutettu isyysvapaan lisäksi myös isyysvapaan pidennykseen. 

 

Esityksen mukaan isyysvapaan pidennystä maksettaisiin vain elossa olevista lapsista. 

Toisin sanoen, jos toinen kaksosista syntyy kuolleena tai kuolee synnytyksen jälkeen, 18 

arkipäivän pidennystä ei maksettaisi. Esitys on yhdenvertaisuuden kannalta ongelmallinen, 

sillä yksöslapsen kuollessa isyysrahaa maksetaan 18 arkipäivän ajalta. Monikkoisä (-

puoliso) tarvitsee aikaa lapsen kuoleman suremiseen samalla tavalla kuin isä (puoliso) 

tarvitsee aikaa yksöslapsen kuoleman suremiseen. Muut perheenjäsenet tarvitsevat 

monikkoisää tuekseen samoin kuin perheenjäsenet tarvitsevat yksöslapsen isää (puolisoa) 

tuekseen. Yhden tai useamman monikkolapsen syntyessä kuolleena tai kuollessa 

synnytyksen jälkeen, eloon jääneellä / eloon jääneillä monikkolapsilla on usein 

sairaalahoidon tarvetta. Haastavassa tilanteessa isyysvapaan pidennys tukee perheen 

tilannetta. Suomen Monikkoperheet ry esittää, että monikkoisän (puolison) 

isyysvapaan 18 arkipäivän pidennys maksetaan myös kustakin kuolleena 

syntyneestä tai synnytyksen jälkeen kuolleesta monikkolapsesta.  
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Tulevassa perhevapaauudistuksessa tulee huomioida lasten kotihoidon tuen nykyiset 

ongelmat monikkoperheiden kannalta. Nykyinen lasten kotihoidon tuen kausi on 

monikkoperheille taloudellisesti raskas, sillä täysimääräistä hoitorahaa maksetaan vain 

yhdestä monikkolapsesta. Monikkoperheet kokevat tämän epäoikeudenmukaisena, koska 

perhe joutuu hankkimaan tekemään hankinnat yhtäaikaisesti jokaisesta lapsesta. Mikäli 

perhevapaata lyhennetään nykyisestä ja kotihoidon tuki poistuu, monet monikkoperheet 

joutuvat taloudellisesti vieläkin tukalampaan tilanteeseen. On huomionarvoista, että pienen 

ikäeron perheissä vanhemmat saavat kuitenkin kustakin lapsesta täysipituisen (usein 

ansiosidonnaisen) äitiys- ja vanhempainrahakauden, kun taas monikkoperheissä 

vanhempainrahakautta ei myönnetä täysipituisena kustakin lapsesta ja vanhemmat pitävät 

nykyisen vanhempainvapaan monikkopidennyspäivät usein hoitamalla lapsia 

yhtäaikaisesti.  Jos perhevapaauudistuksessa perhevapaakautta halutaan lyhentää, 

monikkolasten yhdenvertaisuuden kannalta tulisi harkita jokaisesta monikkolapsesta 

erillistä perhevapaakautta, ja kiinnittää riittävä huomio ylipäätään monilapsisten perheiden 

toimeentuloon jonkinlaisten sisarkorotusten muodossa. 

 

Tulevassa perhevapaauudistuksessa lainsäädännön kieli tulee muuttaa muotoon, joka 

huomioi sukupuolen moninaisuuden.  

 

Kunnioittavasti 

Ulla Kumpula 

toiminnanjohtaja, Suomen Monikkoperheet ry 
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